
 
 
 

 

 

GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása 

kombinált hiteltermékkel 

Pályázat benyújtása 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-

től 2019. február 15. 12.00 óráig lehetséges. 

Projekt helyszíne 

A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett 

magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási 

helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, 

továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt megvalósítása során 

alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín 

akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység 

elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő 

infrastruktúra. A projekt több megvalósítási helyszínen is megvalósulhat. 

Pályázat célja és 

összege 

1. Támogatás célja: 

Jelen Felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem 

térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként 

kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az 

élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban 

betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek 

megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek 

csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését. 

2. Támogatás összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 
forint, maximum 750.000.000 forint.  
Az igényelhető kölcsön összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 
2.000.000.000 Ft.  
Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő 
támogatás összegét.  
 

4. Előleg igénylése: 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású 

tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön 

vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt vissza 



 
 
 

 

 

nem térítendő támogatás és a kölcsön 50%-a, de legfeljebb 375 millió Ft 

vissza nem térítendő támogatás, és legfeljebb 1 milliárd Ft kölcsön. 

Kedvezményezettek 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 
 amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA 

bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és  

 amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti 
év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba 
beszámított bevétel kétszeresét, és  

 amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt 
vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó 
egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség 
területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező 
szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 
fióktelepei.  
 

A támogatást igénylőnek a fenti pontokban szereplő kritériumoknak 

együttesen kell megfelelnie. 

Támogatható 

tevékenységek 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás.  

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek 
célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények 
energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával.  

 A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a 
vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai 
eszközök és szoftverek beszerzése.  

 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 
beszerzések.  

 Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzése, érvényesítése 
és védelme.  

 Környezetirányítási, vezetési, minőségirányítási, hitelesítési és 
minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, 
termékek környezetvédelmi minősítése.  



 
 
 

 

 

 A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek  
Önállóan támogatható tevékenységek: 

Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 

kapacitások kialakítása. 

 

 

 

 

Kötelező vállalások 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: 
 
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 
évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt 
megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. 
 

 
 Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel tartása  

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét 
közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában a nettó árbevétele (egyéni vállalkozók 
esetében az adóalapba beszámított bevétel) nem csökken a bázis árbevételhez 
képest.  
Bázis árbevétel: a bázis árbevételnek minősül a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke 
forintban (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba számított bevétel);  

 Kötelező vállalásokhoz kapcsolódó mutatók:  

 
 

Legfontosabb kizáró 

feltételek: 

Nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek: 

 ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a 
továbbiakban: Áht.) 

foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményének, 

 köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén ha az Áht.-ban foglaltak 
szerint a 

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 
2009. évi 
CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, 



 
 
 

 

 

 ha olyan gazdálkodó szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem 
átlátható 

szervezet, 

 ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, 

 ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a 
támogatással 

létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 

 ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 
hamis vagy 

megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

 ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy 
egyéb - a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 

 ha az Áht. 50. § (3) bekezdés alapján nem részesíthető költségvetési 
támogatásban, 

 ha a 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat 7. és 9. pontja alapján ki kell 
zárni, 
-azaz annak a költségvetési szervnek addig, amíg a 2007-2013 közötti 
programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású 
projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített 
ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, valamint 

           -annak gazdasági társaságnak és az ezen gazdasági társaság többségi 
tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaságnak addig, 
amíg a 2007-2013 közötti programozási időszakban az európai uniós 
társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási 
szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem 
dolgozta le. 

 10. aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási 

szabályoknak. 

Önerő 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt 

vissza nem térítendő támogatás illetve a kölcsön összegével csökkentett 

részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 

 


